
 
 

สรุปการด าเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด”  ปีการศึกษา  2562 

 ณ  วัดผาลาด  มัสยิดบ้านฮ่อ   และ อาสนวิหารพระหฤทัย  จังหวัด เชียงใหม่ 

 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการกิจกรรมผสานชีวิต  

ระดับชั้น/ชื่อกิจกรรม 
ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง วิทยากร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ชื่อกิจกรรม “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” 

87.22 94.50 93.30 95.00 

เฉลี่ยร้อยละ 92.50 

 



สรุปผลการประเมินกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  ชื่อกิจกรรม “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ปีการศึกษา 2562 

ณ  วัดผาลาด  มัสยิดบ้านฮ่อ   และ อาสนวิหารพระหฤทัย  จังหวัด เชียงใหม่ 
 

ข้อค าถามมลีักษณะเปน็แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
               ระดับคะแนน  82 - 100          หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคะแนน  63 - 81            หมายถึง     มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี
ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ประเด็น / หัวข้อการพิจารณา ร้อยละ 

1. นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนและข้อปฏิบัติในศาสนา  
1.1 นักเรียนเข้าใจมากขึ้นถึงหลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ   (อิ่มเอิบ)  2 87.88 

1.2 
นักเรียนสามารถปฏิบัตตินตามหลกัธรรมประเพณีในศาสนาต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
(อิ่มเอิบ) 1 

85.50 

1.3 
นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  รู้จักควบคมุอารมณ์ตนเองให้แสดงออกได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ   
(อบอุ่น)  4, 5 

86.38 

1.4 
นักเรียนมีความตั้งใจ ทุมเท พยายาม และให้ความร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักและรับใช้   (อบอุ่น)  
7 , 9 

86.75 

2. 
มีทัศนคติที่ดีต่อความดี คุณค่าทางศาสนา ประพฤติตรงตามความจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งกาย 
วาจา ใจ 

 

2.1 
นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นของคุณค่าของศาสนาต่อชีวิตตนเองและสังคม   (คุณภาพ
สากล)  1, 2 

88.75 

2.2 
นักเรียนมสี่วนร่วมกับผู้อื่นในการท ากิจกรรม ด้วยความสุภาพถ่อมตนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ ด้วยความ
เข้าใจ  (อบอุ่น)  4 

87.38 

2.3 นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้จักให้เกียรตผิู้อื่นได้อยา่งเหมาะสม    (คุณธรรม)  3 89.75 
2.4 นักเรียนน าประสบการณ์ที่ไดจ้ากกิจกรรมผสานชีวิตมาพัฒนาชีวิตประจ าวันอย่างเรียบง่าย   (อิ่มเอิบ)  6 86.13 

3. 
เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มง
ฟอร์ต 

 

3.1 
นักเรียน พัฒนาทัศนะคติความเช่ือในการกระท าดีให้เพ่ิมมากข้ึน และสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัตไิดอ้ย่างถูกต้อง
เหมาะสม   (มีคุณธรรม)  1 , 5 

87.13 

3.2 
ผู้เรยีนมีความตั้งใจในการให้ความร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักเมตตาและรู้จักให้อภยัตามแบบอย่าง
นักบุญมงฟอร์ต  (อบอุน่ )   7, 8, 12 

88.13 

3.3 
นักเรียนมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการให้และแบ่งปันต่อผู้อื่นมากข้ึน เพื่อส่งเสรมิความยุติธรรมใน
สังคม   (อารี)  10 

85.38 

3.4 
ผู้เรยีนไดเ้พิ่มพูนความเชื่อในการกระท าดีมากข้ึนตามแบบอย่างท่านนักบุญหลุยส ์
(คุณภาพสากล)   9, 11 

87.50 

 รวมเฉลี่ยร้อยละ 87.22 

 
 
 



 
สรุปการไตร่ตรองกิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชื่อกิจกรรม “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” ปีการศึกษา 2562 
 
1. นักเรียนมีความคาดหวัง หรือข้อตั้งใจต่อกิจกรรมผสานชีวิตอย่างไร (ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม)    What are your 
expectations in this activity?  (Before you do the activity) (อย่างน้อย 50 ค า)   

นักเรียนมีความคาดหวังต่อการเข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิตแบ่งได้เป็น 3 ประการหลักได้แก่ 1. ต้องการเรียนรู้
หลักธรรมของแต่ละศาสนา 2. ต้องการความสนุกสนาน 3. ได้เที่ยว และประการสุดท้าย 4.ไม่ได้คาดหวังอะไร ในประเด็น
ของความต้องการรู้หลักธรรมของศาสนาต่างๆ นักเรียนได้แสดงความต้องการเชิงลึกว่าต้องการรู้ประวัติของศาสนา 
พิธีกรรม และการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละศาสนา  ส่วนประการที่สองเรื่องความสนุกสนานนักเรียนปรารถนาให้เป็น
กิจกรรมที่สนุกไม่น่าเบื่อและได้ท่องเที่ยวกับเพ่ือน และมีอีกจ านวน 7 คนที่แสดงความคิดเห็นว่า ไม่ได้หวังอะไรจาก
กิจกรรมผสานชีวิต 

และเมื่อได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่สนุก ได้ความรู้  และใน
กลุ่มท่ีไม่ได้คาดหวังอะไร กลับตอบว่า “ผิดคาด เพราะกิจกรรมสนุกกว่าปีที่แล้ว” คาดหวังจะให้มีกิจรรมแบบนี้อีก  

“ตอนแรกคิดว่าน่าจะพาไปวัด แต่ไม่คิดว่าจะพาไปสถานที่ท่ีสวยและเก่าแก่ขนาดนี้ 
  มาก่อน” 
“ได้รับความรู้ใหม่ๆเพ่ิมข้ึนได้เรียนรู้ที่มาของศาสนาวิธีปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานที่” 
“อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจัดต่อไปในทุกๆปี” 
“สนุกสนาน มีความสุข ได้รับความรู้ เเละสาระการเรียนรู้มากข้ึน เเละ มีความเข้าใจ 
  ในเรื่องศาสนามากขึ้น” 
   

2. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัติกิจกรรม    What did you learn from this activity? (อย่างน้อย 50)  
   นักเรียนเกือบทั้งหมดแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันคือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา ในเรื่องประวัติความเป็นมา 
พิธีกรรม ประเพณีและหลักปฏิบัติของศาสนิกชนในแต่ละศาสนา  เรียนรู้ความหมายของชีวิต และนักเรียนมีความตระหนัก
ว่าจะน าไปปฏิบัติในชีวิตให้ถูกต้องตามกาลเทศะ โดยการให้เกียรติแก่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละศาสนา  เพราะประสบการณ์
ที่ได้รับเป็นสิ่งดีท าให้พวกเขาได้ข้อคิดดีๆที่จะน าไปใช้ในชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป 
 

“ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายและได้รู้จักวิธีการปรับตัวกับเพื่อนๆคนอ่ืนและการให้เกียรติสถานที่ต่างๆค่ะ” 
“ได้รู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในศาสนาต่างๆ ได้รู้หลักปฏิบัติของศาสนาต่างๆ ได้รู้พิธีกรรมของศาสนาต่างๆ” 
“ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการปฏิบัติตนแต่ละศาสนา  การท าพิธีตามหลักธรรมศาสนา    การน าหลักสอน

ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตนตามแต่ละศาสนา” 
“ได้เรียนรู้การร่วมกันอยู่ของเเต่ละศาสนา ไม่ว่าศาสนาอะไรเราก็อยู่ด้วยกันได้” 
“ได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตว่าแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไร” 
“รู้ประเพณีของศาสนาต่างๆ เหตุผลของศาสนาต่างๆ และประวัติความเป็นมาของศาสนาต่างๆ และได้ข้อคิดใน

การด าเนินชีวิต” 
“ได้รับความรู้จาก คุณพ่อ คุณครูและหลวงพ่อเป็นอย่างมากและเป็นความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่จ าเป็นต่อการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันอย่างยิ่ง” 
“ได้เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา ความเชื่อ และกิจกรรมทางศาสนาของศาสนาต่างๆ” 



“ได้เรียนรู้ว่าสังคมต้องการอะไรและต้องชวนกันแก้ไขปัญหาเรื่องใด” 
 

3. นักเรียนสามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองอย่างไร How 
can you apply in your daily life?   
    นักเรียนได้ข้อคิดดีๆ จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต มีหลากหลายทัศนะที่ตั้งความคาดหวังว่าจะน าข้อคิด
เหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตแยกเป็นการน าไปใช้กับตนเองและน าไปใช้ในสังคม (เมื่อตนเองมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน)    
 การน าไปใช้กับตนเอง เช่น ฝึกความมีวินัยในตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา  การมีสติในการท างานต่างๆ ปรับนิสัย
ของตนเองให้ดีขึ้น การท าความดี ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่ประมาท เดินในทางสายกลาง น าข้อคิดไปใช้ในการเรียน  น าศีล5
ไปใช้ในชีวิตของเราเช่นไม่ดูดบุหรี่หรือดื่มเบียร์ไม่พูดโกหกไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ดูถูกศาสนาแต่ละศาสนาที่ต่างๆกัน น าศีลหรือหลัก
ท าค าสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน น าข้อคิดของศาสนาแต่ละศาสนาไปปรับใช้เช่นอย่างการท าความดี อย่างน้อยในแต่ละวัน
เราก็ควรท าความดี  สามารถน าหลักธรรมค าสอนของแต่ละศาสนามาผสมกับวัฒนธรรมของเราเพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่อง 
น าธรรมจากต้นไม้ที่เพ่ือนๆน าเสนอมาปรับใช้ เช่น ไม่ควรดูคนที่ภายนอก 
 การน าไปใช้ในสังคม เช่น น าความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้อย่างเช่น การเคารพในความเเตกต่างระหว่างศาสนา ผิวสี 
เชื้อชาติ ครอบครัว ว่าเราทั้งหมดก็เป็นพ่ีน้องกัน ต้องเคารพ เเละ ไม่เหยียดหยามในความต่างของกัน เเละกัน 
เข้าวัดอย่างถูกระเบียบ  ตระหนักถึงความส าคัญของศาสนาที่มีต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน และน าหลักธรรมต่างๆไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ช่วยเหลือผู้อื่นตามแนวทางนักบุญหลุยส์ , ตระหนักถึงความส าคัญของศาสนาที่มีต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และน าหลักธรรมต่างๆไปใช้ในชีวิตประจ าวันเช่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน คิดให้รอบคอบ
ก่อนจะก่อนจะท าอะไรก็ตาม ท าความดีให้มากขึ้น และนึกถึงผู้อื่นว่าจะเดือดร้อนกับการกระท าของตัวเองไหม 
 
4. นักเรียนสามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ในสังคม Society  อย่างไร 
How can you apply in your daily life?   
     นักเรียนได้แสดงทัศนะถึงการน าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิตไปใช้ในชีวิตประจ าวันแบ่ง
ได้เป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. ใช้กับตนเองเมื่ออยู่ล าพังในสังคม 2. ปรับใช้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคม เช่น 
        1. ใช้กับตนเองเมื่ออยู่ล าพังในสังคม 

“ไม่สร้างความเสียหายแก่สมบัติส่วนรวม เก็บขยะ ทิ้งขยะให้ลงถัง” 
“น าความมีจิตสาธารณะมาใช้ในชีวิตประจ าวัน” 
“มีมารยาทในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือสถานที่ต่างๆ” 
“เข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน” 
“ช่วยเก็บขยะ ไม่สร้างความล าบากให้กับสังคม” 
“ท าแต่ความดี  ละเว้นความชั่ว  ปฏิบัติตามหลักค าสั่งสอน” ฯลฯ 

       2. ปรับใช้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนในสังคม 
“สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้” 
“น าความรู้ไปปรับใช้ อย่างเช่น  รู้เเละเข้าใจถึงวัฒนธรรมศาสนา เเละน าไปใช้เมื่อเจอเพ่ือนที่มีศาสนา

ต่างกัน ก็จะปรับประยุกต์ให้ท า  ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเขา” 
“น าไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่ต่างศาสนากันภายในสังคมส่วนใหญ่ ไม่เหยียดสีผิว เคารพซึ่งกันและกัน 
นับถือกันเป็นเหมือนพี่น้อง” ฯลฯ 
 

5. นักเรียนระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข และข้อแนะน าในการพัฒนากิจรรมต่อไป What are the 
obstacles that you encountered in this activity? What are your solutions to be able to solve it ?   
Please give your suggestions to improve this activity.  (อย่างน้อย 50 ค า) 



     นักเรียนได้สะท้อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมแบ่งได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ได้แก่ 1. ไม่มีปัญหาทุกอย่างดี 2. การ
ไปสถานที่ไม่ครบตามก าหนด 3. เรื่องการปฏิบัติตัวของนักเรียนเอง 4. สถานที่และยานพาหนะ ดังนี้  
5.1 ไม่มีปัญหาทุกอย่างดี 
      นักเรียนกลุ่มที่แสดงความคิดว่า “กิจกรรมจัดได้ดีแล้วในทุกอย่าง” มีประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ บอกว่าเข้าใจใน
ข้อจ ากัดของการจัดกิจกรรม จึงเห็นว่าดีแล้ว เช่น 

“ไม่มีปัญหาคับ จริงๆนะคับ ไม่มีปัญหาคับ จริงๆนะคับ ไม่มีปัญหาคับ จริงๆนะคับ ไม่มีปัญหาคับ จริงๆนะคับ ไม่
มีปัญหาคับ จริงๆนะคับ ไม่มีปัญหาคับ จริงๆนะคับ ไม่มีปัญหาคับ จริงๆนะคับ” 

5.2 การไปสถานที่ไม่ครบตามก าหนด 
     เนื่องจากในบางวันของการจัดกิจกรรม วิทยากร ในฐาน ศาสนาคริสต์ ติดภารกิจ นักเรียนจึงไม่ได้ไปเรียนรู้ ณ 

อาสนวิหารพระหฤทัย นักเรียนอยากไปเรียนรู้ในสถานที่จริง จึงได้แสดงความเห็นไว้ดังนี้ 
“ไม่ได้ไปโบสถ์พระหฤทัย แนวทางการแก้ปัญหาคือ ควรวางแผนให้ดีกว่านี้” 

5.3 เรื่องการปฏิบัติตัวของนักเรียนเอง 
     นักเรียนได้ประเมินจากการปฏิบัติจริง ถึงการวางตัว การปฏิบัติตนของเพ่ือนๆ จึงได้สะท้อนไว้ดังนี้  

“ปัญหาคือ ส่งเสียงดังในศาสนสถานต่างๆ วิธีการแก้ไขปัญหาคือ ตักเตือนเพ่ือนและปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับ
สถานที่ต่างๆ” 

“นักเรียนพูดเสียงดังกับสถานที่ นักเรียนควรมีระเบียบมากกว่านี้ มีกาลเทศะมากกว่านี้” 
“เพ่ือนบางคนคุยกันขณะฟังวิทยากรให้ความรู้เรื่องศาสนา แนวทางการแก้ไขคือ ควรมีวิธีในการกระตุ้นความสนใจ” 

“ควรให้นักเรียนมีสามัญส านึกส่วนร่วม และ ส ารวมมากข้ึน  ปรับให้อาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นและกินง่ายข้ึน” ฯลฯ 
5.4 สถานที่ ยานพาหนะและอาหาร 
      เรื่องสถานท่ีและยานพาหนะ   นักเรียนได้สะท้อนไว้เป็นเรื่องสถานที่ที่มียุงเยอะ และรถแดงที่แม้นจะสะดวกแต่ก็มี
ควันเยอะ ดังนี้ 

“ยุงเยอะค่ะ ที่กินข้าวไม่ค่อยสะดวกสบาย” 
“รถเเดงเเต่ละคันที่นั่งมีควันออกจากท่อซึ่งส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้หายใจไม่ค่อยสะดวก”  
“อาหารกลางวันก็คือข้าวเหนียวไก่ทอด ไก่เหนียวเกินไปหน่อย” 

6. นักเรียนคิดว่าทางโรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมผสานชีวิตต่อไปหรือไม่ (กรุณาให้เหตุผลประกอบ) เห็นด้วย/ไม่เห็น
ด้วย เพราะ.................. 

      นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นว่า โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมผสานชีวิตต่อไปทุกคน  และได้ให้เหตุผลไว้
ดังนี้                                                                                                                                       
- เห็นด้วย เพราะ เป็นการเดินทางท่ีท าให้เห็นเเง่มุมต่างๆของศาสนา 
- ควรให้มีต่อ เพราะ เป็นการท าให้เด็กสนุกและยังมีความรู้ด้วย ท าให้เด็กๆสนใจมากข้ึน 
- เห็นด้วยเพราะกิจกรรมนี้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เเละได้ฝึกความมีระเบียบ   
- เห็นด้วย เพราะว่าทุกคนได้รับความรู้ปนกับความสนุกสนาน ท าให้มีสีสันในการเรียน  
- เห็นด้วย เพราะได้ไปออกนอกสถานที่ที่ไม่เคยไปและได้รู้ถึงความส าคัญของศาสนาต่างๆท าให้สามาถน าความรู้ที่ได้

ไปใช้ในขีวิตประจ าวัน   
- เห็นด้วย เพราะ เป็นการที่ท าให้นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีหลายๆศาสนาร่วมกันได้ และท าให้นักเรียนมีทัศนคติท่ี

ดี คิดดี ท าดีได้มากข้ึน  (อ้างอิงเอกสารตัวจริง ใน google form)”  ฯลฯ 
 

   



 
สรุปความพึงพอใจของ   คร ูต่อกิจกรรมผสานชีวิต 

ชื่อกิจกรรม “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2562  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้                        
                        ระดับคะแนน  82 - 100         หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                        ระดับคะแนน  63 - 81           หมายถึง           มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี

ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 นักเรียนมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม 3.80 95.00 ดีเยี่ยม 

2 
กิจกรรมผสานชีวติมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงตนเอง ผู้อ่ืน ด้วยการ
เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้จักการให้ และการแบ่งปนั 

3.73 93.33 ดีเยี่ยม 

3 
นักเรียนน าประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากกิจกรรมผสานชีวิตมาพัฒนาดูแลสุขภาพ
อนามัยห่างไกลจากสิง่เสพติด 3.73 93.33 ดีเยี่ยม 

4 
กิจกรรมผสานชีวติเป็นกิจกรรมที่ช่วยสง่เสริมให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ
เลือก และปฏิบัติในสิ่งที่ดไีด้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 3.77 94.17 ดีเยี่ยม 

5 
นักเรียนสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข และพฒันาชีวติให้เจริญก้าวหน้าในความดี 

3.70 92.50 ดีเยี่ยม 

6 
นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมผสานชีวิตมาพฒันาทักษะ
กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรอง และการตัดสนิใจเลือกปฏิบตัิได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

3.73 93.33 ดีเยี่ยม 

7 
กิจกรรมผสานชีวติส่งเสริมนักเรยีนสามารถเข้าใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถี
ชีวิตชุมชน  (ละอ่อนน้อยแอ่ววดั) ได้ในระดบัใด 3.80 95.00 ดีเยี่ยม 

8 
นักเรียนปฏิบัติตัวในการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรัก และเสียสละ ต่อผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม 

3.90 97.50 ดีเยี่ยม 

9 
นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองให้
แสดงออกได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 3.87 96.67 ดีเยี่ยม 

10 ท่านเห็นด้วยกบัการจัดกิจกรรมผสานชีวิตนี้ในระดบัใด 3.77 94.17 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.78 94.50 ดีเยี่ยม 

 จากตารางมีครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เข้าร่วมกิจกรรม และตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  30  ท่าน พบว่ามีครู
ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครู ต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม  ที่ค่าเฉลี่ย 3.78  คิดเป็นร้อยละ 94.50   

 
 



สรุปความพึงพอใจของ  ผู้ปกครอง ต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
กิจกรรม  “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด”                  

       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2   ปีการศึกษา 2562 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้                        
                        ระดับคะแนน  82 - 100         หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                        ระดับคะแนน  63 - 81           หมายถึง           มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี

ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 
กิจกรรมผสานชีวติท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับพีน่้องที่นบัถือต่างศาสนา 
เช่น แต่งกายได้เหมาะสมเมื่อตอ้งไปร่วมกิจกรรมศาสนพิธีตา่งๆ 3.6 91.00 ดีเยี่ยม 

2 
กิจกรรมผสานชีวติส่งเสริมให้นกัเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อความดี ประพฤติตรง
ตามความจริงต่อตนเอง และผู้อืน่ทั้งกาย วาจา ใจ 

3.7 93.00 ดีเยี่ยม 

3 
กิจกรรมผสานชีวติท าให้นักเรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
นักบุญหลุยส์ มารีย์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

3.6 91.00 ดีเยี่ยม 

4 ความเหมาะสม/เพียงพอ ของวนั เวลา ที่จดักิจกรรมผสานชีวิต 3.8 95.00 ดีเยี่ยม 

5 ความเหมาะสม/ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้ 3.7 91.50 ดีเยี่ยม 

6 
 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน ครู ผู้เปกครอง เก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมผสานชีวิต  

3.8 94.50 ดีเยี่ยม 

7 
 นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมผสานชีวิตไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

3.7 92.50 ดีเยี่ยม 

8 
 นักเรียนได้น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว/ชุมชน/สังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.8 94.00 ดีเยี่ยม 

9  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ตรงตามความต้องการที่คาดหวัง 3.7 92.50 ดีเยี่ยม 

10 โดยรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ในระดับใด 3.9 98.00 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.7 93.30 ดีเยี่ยม 

 จากตารางมผีู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  2  ที่ตอบแบบสอบถาม เปน็จ านวนทั้งสิน้  50  ทา่น พบวา่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมผสานชีวิตระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม  มีค่าเฉลี่ย 3.7  คิดเป็นร้อยละ 93.30 

 

 



            สรุปความพึงพอใจของ  ชุมชน/วิทยากร  ต่อกิจกรรมผสานชีวิต 
    กิจกรรม  “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2   ปีการศึกษา 2562  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้                        
                        ระดับคะแนน  82 - 100         หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                        ระดับคะแนน  63 - 81           หมายถึง           มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ด ี

ระดับคะแนน  44 – 62           หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน   0 – 43            หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปรับปรงุ 

ข้อ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ค่าเฉลี่ย x ̅ ร้อยละ แปลผล 

1 กระบวนการจัดกิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้ก าหนด 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

2 การจัดกิจกรรมมีความยืดหยุ่น สามารถปรบัให้เหมาะสมกับสถานการณไ์ด้ 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

3 
ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง ของครูในการน านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

4 มีการประสานงานได้อย่างเปน็ระบบชัดเจน 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

5 แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมในการเรียนรู้ และมีความหลากหลาย 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

6 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

7 
นักเรียนได้น าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ครอบครัว/ชุมชน/สถาบัน ได้อย่างเหมาะสม 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

8 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ตรงตามความต้องการที่คาดหวัง 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

9 นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เปน็ประโยชน์ และมีความประทับใจ 3.8 93.75 ดีเยี่ยม 

10 ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมผสานชีวิต ในระดบัใด 4.0 100.00 ดีเยี่ยม 

 รวมทั้งสิ้น 3.8 95.00 ดีเยี่ยม 

 จากตารางมวีิทยากรที่ให้ความรูก้ับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตอบแบบสอบถามจ านวนทัง้สิ้น  4  ทา่น พบวา่
มีผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของวิทยากรต่อกิจกรรมผสานชวีิตระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่
ในระดับ  ดีเยี่ยม  ที่ค่าเฉลี่ย 3.8  คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 
 
 



 


